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2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. 1. Przepisy uchwały nr 277 rozciąga się ną przed

siębiorst wa geodezyjne i kartograficzne podle
głe Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z tym że 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawniclw 
Kartograficznych produkcja nie zakończona pod
lega częściowemu pokryciu funduszem ~tatuto
wym. 

2. Przepisy uch.vały nr 277 dotyczące zjednoczeń 

mają odpowrednit> zastosowanie do Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartoglatli, sprawującego bez
pośredni nad zór nad przedsiębiorstwami, o któ
rych mowa w ust. 1." 

§ 2. Zarządzen ie wchodli- w życie z dniem ogłoszenia · 

z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 
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. ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 1 lutego 1967 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o ubezpi eczeniach majątkow ych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. 
Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, C0 

następuje: . . 

§ 1. W § 10 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 

,,5. Oprocentowanie lokat rezerw technicznych ubezpie
czeń życiowych i rentowych wynosi 7% w stosunku 
rocznym, oprocentowa nie lokat re zerw tec l>nic7.n yc h 
innych ubezp iecze ń osobowych w ynosi 5~/0 v. sto- . 
sunku rocznym". 

si erpnia 1960 r. w sprawie zasad systemu finansowe qo § 2. Zarządzenie ' wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. · 

Pań.stwowego Zakładu Ubezpieczeń (Monitor Polski Nr 64, 
poz. 304) ust. 5 otrzymuje brzmienie: Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENlE MINISTRA HANDLU WEW~ĘTRZNEGO 

z dnia 14 stycznia 1967 r. 

w sprawie sprzed<:.ży indywidualnym nabywcnm u'i:ywanych pojazdów sa.mochodowych przez przedsiębiorstwa 
zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt". 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 pażdziernik~ 

1952 r. o gospoc!a rowan:u artykułami obrotu towaroweg o 
i zaopatrzenia (Dz, U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. 
Nr 54, poz. 244). § 1 pkt 1 zarządzenia nr 187 Prezesa Rad y -
Ministró~1' z dnia 12 września H'Gl r. w sprawie przekaZan !(l 
Minist.rowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania 
przepisów r egulujących obrót r ynkowy samochodami osobo
w y mi i częściami za mie nnymi oraz o gospodarowaniu ogu
m ieniem (Monitor Polski Nr 80,' poz, 334) oraz § 1 ust. 1 ·za
rządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja . 
1%6 r. w sprowie przekazania Ministrowi Haridhl Wewnętrz
ne go uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprze
daży pf'lez placówki handlu deta licwego i przemysłu ga
stronomicznego (Monitor Polski Nr 24, poz. 123) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Sprzedaż nabywcom indywidualnym używanych 
pojilzdów samochodowych przez przedsiębiorstwa zgrupowa
ne w Centra li Techniczno-Handlowej "Motozby t", nabywa
n ych w trybie określonym ·odrębnymi przepisJmi z przezna
czeniem do obrotu rynkowego lub pochodzących z postępo-

wania reklamacyjnego, odbywa się w drodze licytacji pu
bliczn e j, z t y m że przy sprzedaży samochodów ciężarowych, 

ci ągników drogowych, s :1 l11 ochodów specjalnych, przyczep 
i naczep stosl1je się przepisy § 10 ust. 1 i 2 zarządzenia Mi
nistra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1?65 r. w sprawie po
stępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi (Moni
tor Polski Nr 4, poz. 32). 

.,.. 
2. Licytację przeprowadza komornik sądowy, wlaściwy 

ze względu na miejsce, w którym znajduje się samochód, we
dług zasad określonych w niniejszym zarządzeniu z wyłą

czeniem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Sprzedaż używanych pojazdów samochodowych in
nych niż określone w liSt. 1 oraz sprzedaż komisowa używa
nych pojazdów samochodowych odbywa się na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 2. 1. O ficytacji przedsięb~orstwo "Motozhyt" zamieści 
obwieszC2enie w jednym z pism prasy codziennej oraz nlł 
widocznym miejscu w siedzibie jednos tki sprzedającej po-


